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اجتماعی
مدیر نظارت برداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

بارندگی و کاهش دما
امروز و فردا مهمان استان

رئیس مرکـز پیش بینی اداره کل هواشناسـی خراسـان
رضـوی گفـت :بارش هـای رگبـاری ،وزش شـدید بـاد،
کاهـش محسـوس دمـا ،رعـد و بـرق و بـارش تگـرگ
در برخـی نقـاط اسـتان امـروز و فـردا بـرای اسـتان
پیش بینـی شـده اسـت.
یحیـی قاینی پـور بـه ایرنـا گفـت :بـا عبـور مـداوم امـواج
ناپایـدار از روی اسـتان انتظـار مـی رود طـی روزهـای
دو شـنبه و سـه شـنبه در بیشـتر سـاعات بعـد از ظهـر ،بـا
رشـد و افزایش ابر ،در بیشـتر نقاط اسـتان شـاهد رگبار
و رعـد و بـرق باشـیم .وی افـزود :در نواحـی مسـتعد
احتماال بارش هـا به صورت تگـرگ خواهد بـود و هنگام
فعالیـت مـوج ناپایـدار ،سـرعت وزش بـاد در اسـتان نیـز
افزایـش می یابـد کـه در بخش هایـی از اسـتان همـراه
بـا گـرد و خـاک پیش بینـی می شـود .وی تصریـح کـرد:
روز دوشـنبه دمـای هـوا در اسـتان بـه شـکل محسوسـی
کاهـش می یابـد.

گزارش میدانی
محمد حسام مسلمی

افتتاح رسمی خط دو قطار شهری مشــهد و اتصال آن
به خط یک  17اردیبهشــت ماه توســط رئیس جمهور
کشــورمان انجام شــد کــه براین اســاس تاکنــون10
کیلومتر آن از انتهای بولوار طبرســی شمالی تا میدان
شــریعتی احداث شــده اســت و با این اتفاق مشــهد به
عنوان دومین شــهر بعد از تهران دارای شــبکه حمل و
نقل ریلی درون شــهری شــد .آن طور که از گفتههای
مدیر عامل بهرهبرداری قطار شهری مشهد پیداست،
عملیاتعمرانیهشتایستگاهازخطدوقطارشهری
مشهد به پایان رســیده و تنها برخی ریزه کاریها باقی
مانده اســت که بــه تدریج تکمیــل میشــود .از همین
رو بــه بررســی میدانــی وضعیــت خط2قطارشــهری
مشهدوخدمترسانیآنبهمردمبعدازافتتاحرسمی
پرداختیم.
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گزارش میدانی «خراسان رضوی» از وضعیت خط 2قطارشهری مشهد پس از افتتاح رسمی

است.
وی همچنین در پاســخ به این ســوال کــه در برخی از
ایســتگاه ها باکس اطفــای حریق ناقــص و غیرفعال
است ،می گوید :ممکن اســت نواقصی در این زمینه
وجود داشــته باشــد ،ما قصد داریم سیســتم اطفای
حریق پیشرفته را در ایستگاههافعال کنیم تا به صورت
خودکار اطفای حریق انجام شود .وی میافزاید :تمام
مصالح به کار رفته در ایســتگاه ها ضد حریق اســت و
مشــکل خاصی در زمینه اطفای حریق وجود ندارد.
وی همچنین درباره مشــکالت پله برقی و آسانســور
در برخی از ایستگاههای خط 2نیز اظهار میکند :در
یک طرف ایستگاهها پله برقی وجود ندارد و آسانسور
هم در هیچ کدام از ایســتگاه ها نیست ،تجهیزات پله
برقی و آسانسور خریداری شده ولی در گمرگ است.

خط۲درایستگاه نازککاری
مدیرعامل قطارشهری :نواقص خط2تا3ماه آینده برطرف میشود

•ایستگاه های خط 2کمی ریزه کاری دارد

•مسافران هنوز سردرگم هستند

اگربخواهیدمسافرایستگاهشریعتیبهسمتسعدی،
راهآهن ،مفتح ،نبوت ،فجر ،والیت و در نهایت طبرسی
باشید ،باید یک ربع را در ایستگاهها سپری کنید .این
خطباتماممزیتهاییکهداردبایکسفرچندساعته،
نقصهایآنهمبهچشممیآید.ساعت9و 30دقیقه
صبحاستکهواردایستگاهشریعتیمیشویم.مأموران
قطار در این ایســتگاه شــاید بیش از دیگر ایســتگاهها
مشغول پاسخگویی به مســافران باشند .با چند سوال
و جواب از ماموران قطار شــهری مســیر خط دو را جویا
میشــوم .برای رفتن به این خط باید از چند راهرو پی
در پی بگذرید و در نهایت با پله برقی خود را به ایستگاه
برسانید .مســافران تازه وارد که میخواهند وارد خط
دو شوند ســردرگم هســتند و از این و آن مســیر را جویا
میشوند.هرچنداینموضوعبهدلیلجدیدبودناین
خط اســت اما بازهم ضرورت اطالعرســانی بیشتر در
محلرایادآورمیشود.

•تجهیزات اطفای حریقی که فعال نیست

وارد ایستگاه که می شوم هنوز از قطار خبری نیست،
دو نفر از مســافران هــم به صندلــی تکیــه داده اند تا
مسافر این قطار نو رسیده باشند ،کافی است به هر دو
طرف ایســتگاه نگاه کنید و نداشته هایی را از نزدیک
لمس کنیــد؛ امکاناتــی که نبــود آن ها ممکن اســت
اتفاقات ناگــواری را رقم بزند .یک نفــر مامور فقط در
این ایستگاه حضور دارد که او هم مثل مسافران روی
صندلی تکیــه زده و منتظر اســت قطار از راه برســد.
وضعیت امکانات ایستگاه را بررسی می کنم .باکس
اطفای حریق ایســتگاه هنوز تجهیز نشــده است .در
البه الی دیوارهای ایستگاه کاشی کاری شده ،سیم
و کابل های بــرق خودنمایی می کند .عــاوه بر این،
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تا6ماه آینده تغییری در قیمت
دارو رخ نخواهد داد

مدیر نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل دانشــگاه علوم
پزشکی مشهد گفت :تغییر قیمت دارو با توجه به قیمت
خرید با نرخ قبل ،تا شش ماه آینده اتفاق نخواهد افتاد.
بــه گــزارش وب دا ،دکتر محمــد ابراهیم شوشــتری به
برخی شایعات مبنی بر افزایش قیمت دارو اشاره کرد و
گفت :این روزها با توجه به نوسانات نرخ ارز شایعاتی در
میان مردم مبنی بر باال و پایین رفتن قیمت داروها وجود
دارد ،ضمــن تکذیــب این ادعا اعــام می کنیــم که هم
اکنون این نوسانات بر قیمت داروها تاثیری ندارد و اگر
بخواهد تاثیری بگذارد ،در شش ماه آینده خواهد بود.
وی تصریح کــرد :داروهای ما اکنون بــا قیمت قبلی ارز
خریداری و در انبارها نگهداری می شــود و باید تا شش
ماه دیگر به مصرف مردم برســد ،بنابرایــن اگر افزایش
قیمتی نیز اتفاق بیفتد در شــش ماه آینــده خواهد بود،
البته با توجه به خرید دارو با نــرخ ارز داخلی و پرداخت
مابه التفاوت آن از ســوی دولت ،در شــش ماه آینده نیز
نباید افزایش قیمتی در خصــوص داروها رخ دهد .وی
تاکید کرد :مردم بدانند به صورت عــادی تغییر قیمتی
وجود ندارد البته ممکن است ماهانه دو قلم دارو دارای
تغییر قیمت باشــد که این موضوع در بین  20هزار قلم
دارو ،طبیعی است.
مدیر نظارت بر داروی دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد
تاکید کرد :با توجه به موارد بیان شده اگر مردم در خرید
داروهای خود با افزایش قیمتی مواجه شــدند ،حتما با
ســامانه  190تماس بگیرند و مورد را گزارش کنند تا با
خاطیان برخورد شود.

جامعه

نبود ســرویس بهداشــتی ،نبود دســتگاه های شــارژ
من کارت ،کمبود نیــروی حفاظتی ،نبــود تابلوهای
راهنمای مسافران در ایستگاه و ...برخی مشکالتی
است که مامور مستقر در ایستگاه به آن اشاره میکند.

•پله برقی خراب و ایستگاه بیآسانسور

ســاعت 9و  45دقیقه قطار از راهمی رســد ،بلندگوی
قطار مســیر بعدی را ایستگاه شــهدا اعالم میکند ،به
ایستگاه شهدا که میرســیم حتی یک مامور حفاظت
دردوطرفایستگاهحضورندارد.پلهبرقیایستگاههم
هنوزغیرفعالاستوخبریازآسانسورهمنیست.یکی
ازمسافرانکهدرایستگاهمنتظرقطاراست،میگوید:
یکتابلویراهنمادرایستگاهقرارندادهاندکهمسافران
بدانند قطــار بعدی کی میرســد .میگوینــد یک ربع
فاصلهزمانیرسیدنقطاراستولیدوسهبارکهسوار
شدمازیکربعهمبیشترمنتظرقطارماندهام».
به اطراف ایســتگاه نگاه میکنم؛ این جا هم سیمهای
برقازدیوارهاآویزاناست.

•امکانات خوب در ایستگاه راهآهن

ســاعت حدود 10صبح اســت که به ایســتگاه راهآهن
میرســیم .این جا آن قدر ســوت و کور اســت کهگویی
خبری از قطار نیســت و ایستگاه تعطیل اســت .در این

ایستگاههمازمامورانحفاظتخبرینیست،امانسبت
بهایستگاههایدیگرامکاناتخوبیفراهمشدهاست.
پله برقــی بدون هیچ مشــکلی در حال فعالیت اســت،
دوربینهایمداربستههمدرجایجایایستگاهنصب
شده،هرچندباکساطفایحریقاینایستگاههمانند
ایستگاههایدیگرتجهیزنشدهاست.

•کمبود نیروهای حفاظت

آماده رفتن به ایستگاه های بعدی می شوم؛ ایستگاه
فجــر هماننــد ایســتگاه های قبلــی باکــس اطفای
حریــق تجهیز نشــده ای دارد ،امــا در این ایســتگاه
مانیتورهــای زمان ســنج و راهنما نصب شــده و پله
برقی هم فعال است .در فاصله زمانی رسیدن قطار
بعدی با یکی از ماموران ایستگاه همکالم می شوم،
او از کمبــود نیــرو در ایســتگاه ها گالیــه می کنــد و
می گوید :برای راهنمایی و کمک به مســافران یک
نفر نمی تواند جوابگو باشد و امیدوارم هر چه زودتر
نواقص ایســتگاه ها برطرف شــود تا مــردم راحت تر
بتوانند از خط دو استفاده کنند.
بعد از گذر از ایســتگاه های والیت به مســیر ایستگاه
آخر یعنی طبرسی می رسیم ،این جا هم در دو طرف
ایســتگاه فقط یک مامور حفاظت حضور دارد و البته
نقص قابل توجه دیگری ندارد.

•ایستگاه های کامل با نواقصی جزئی

در مجمــوع بررســی میدانــی نشــان می دهــد کــه
ایســتگاه های خط 2قطارشــهری مشــهد نسبت به
افتتاح قبلی که داشت ،کاملتر و مجهزتر شده است و
اگر از مشکالت نقص سیستم اطفای حریق بگذریم،
مشکل و نواقصی اندک در ایستگاه ها وجود دارد که
البته خلل و مشــکلی جدی در اســتفاده مردم از خط
2قطارشــهری ایجاد نمی کند ،هرچند ضرورت رفع
این نواقص جدی است.

•نواقص تا 3ماه آینده رفع می شود

در ادامه برای پیگیری بــا کیانوش کیامرز مدیرعامل
قطار شــهری مشــهد گفت و گو می کنیم .وی درباره
نواقص موجود در ایســتگاه های خط 2قطارشــهری
میگوید :دولت برایتکمیلقطارشهریمشهدبیش
از 400میلیارد تومان اوراق مشارکت اختصاص داده
است و پیشبینی میکنیم که اوایل خرداد ماه پول آن
را دریافت کنیم و کل نواقصی کــه وجود دارد ،ظرف
سه ماه آینده برطرف میشود.
کیامرز با بیان این که در کل دنیا اگر  90درصد قطار
شــهری آماده شود ،مســافرگیری نیز شروع می شود
تاکیــد می کند :وقتی در قطارشــهری مســافرگیری
انجام می شــود یعنــی ایمنی های الزم رعایت شــده

در ادامه بــا «وحید مبیــن مقدم» مدیرعامل شــرکت
بهره بــرداری قطارشــهری مشــهد نیــز گفــت و گــو
می کنیــم .او در پاســخ بــه وجــود برخــی نواقــص و
مشــکالت در ایســتگاه های خط 2می گویــد :پروژه
خط دوقطار شهری مشهد در حال تکمیل است ،خط
2کامال استاندارد است و ایمنیهای الزم را دارد،یک
سری ریزه کاری در ایستگاهها وجود دارد که پیمانکار
پروژه در ساعات تعطیلی خط 2آن را انجام میدهد.
وی تصریــح می کنــد :هــم اکنــون خــط 2ظرفیــت
جابه جایی  70هزار مســافر را دارد ،افتتاح این خط
جذابیــت خاصی بــرای مردم شــهر ایجــاد می کند،
بنابراین تقاضا برای سفر با مترو افزایش مییابد ،البته
زیرساخت های فراهم شــده نیز نیاز مردم و خواست
آن ها را پاسخ میدهد.
مبین مقدم همچنین درباره کرایه پرداختی مسافران
برای جابه جایی در خطوط نیــز می گوید :هم اکنون
میــزان پرداختــی مســافران  650تومــان اســت و با
ارتباط خط یک و دو قطار شهری مسافران نیاز نیست
برای جابــه جایی دوبــاره کرایه پرداخــت کنند و فرد
میتواند با یک پرداخت از دو خط استفاده کند.
وی همچنین در پاسخ به این ســوال که خط دو قطار
شــهری چه زمانی به طور کامل تکمیل خواهد شــد،
یادآور می شود 4:ایســتگاه برای تکمیل نهایی باقی
مانده است که با برنامه ریزی های صورت گرفته خط
دو تا پایان امسال به طور کامل تکمیل خواهد شد.
وی همچنین در پاســخ به این ســوال که چرا برخی از
ایستگاههاباکمبودنیرویحفاظتفیزیکییاگذربان
مواجه اســت ،می گوید :در هر ایســتگاهی گذربان و
حفاظت فیزیکی تعریف شده اســت ،ممکن است در
بازه زمانی در ایســتگاه ایــن مامور بــه دالیلی حضور
نداشــته باشــد ،ولی سیســتم های حفاظت در همه
ایستگاهها به صورت سیستمی کنترل میشود و هیچ
گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

چهره ها و خبرها
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اعالم کرد:

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد خبر داد:

 140میلیارد تومان ،یارانه پرداختی
شهرداری به سازمان اتوبوسرانی

عضوهیئترئیسهشورایشهرمشهدازپرداختساالنه 140میلیاردتومان
یارانهتوسطشهرداریمشهدبهسازماناتوبوسرانیخبرداد.بهگزارشپایگاه
اطالعرسانیشهرداریمشهد،محمدحسینودیعیدرتشریحارائهتخفیف
برایبرخیقشرهایاستفادهکنندهازناوگاناتوبوسرانیوقطارشهریگفت:اینموضوعدرکمیسیونحملو
نقلوترافیکشورامطرحشدهوتصمیمگیریدربارهچگونگیتامینهزینههایناشیازاعمالاینتخفیف،در
گروتعیینجامعههدفوهمچنینبارمالیآناست.ویافزود:اعمالتخفیفیادشدهاثرکاهشیبردرآمدهای
سازماناتوبوسرانیداردوازهمینرومیزانتخفیفوبارمالیناشیازآننیازمندمشخصشدناست.

خبر
شهری
مدیرعامل اتحادیه شرکت های قطارشهری کشور:

پیگیرمطالباتقطارشهریهای
کشور از دولت هستیم
مدیرعامــل اتحادیــه شــرکت های قطارشــهری کشــور
گفت :قطارشهری های کشــور مطالباتی از دولت دارند
کــه پیگیــر مطالبــات آن ها هســتیم .بــه گــزارش پایگاه
اطالع رسانی شــهرداری مشهد ،اردشــیر احمدزاده در
نشســت کمیته های اتحادیه شــرکت های قطارشــهری
کشــور که به میزبانی شــرکت بهره برداری قطارشــهری
مشــهد برگزار شــد ،گفت :یکــی از اصلی تریــن تکالیف
این اتحادیه پیگیری مطالبات شــرکت های قطارشهری
کشــور اســت که در این زمینه اتحادیه تعامالت خوبی با
مرکز پژوهش هــای مجلــس و کمیســیون های ذی ربط
از جمله کمیســیون عمران و کمیســیون تلفیق دارد و از
جایــگاه خوبــی در مجلس برخــوردار اســت .وی تصریح
کرد :موفقیت شهر مشهد در احداث خطوط ریلی ،نتیجه
حمایت های گســترده مدیریت شــهری اســت که در این
زمینه باید از شهردار مشهد مقدس تشکر کرد.

ایجاد کانونهای هالل احمر
در بخشهای مختلف جامعه

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراســان رضوی گفت :با ایجاد کانونها در
بخشهای مختلف جامعــه از جمله مراکز آموزشــی ،دانشآمــوزی و در بین
طالب،جوانانوتمامافرادیکهمیتواننددرکنارجمعیتهاللاحمرباشند،
برایبرقراریصلحودوستیمیانملتهاوحمایتازسالمتانسانهاگامبرمیداریم.بهگزارشفارس،سید
مجتبیاحمدیدرمراسمبزرگداشتهفتههاللاحمراظهارکرد:استفادهازظرفیتجواناندرفعالیتهای
فرهنگی ،عامالمنفعه و بشردوستانه از وظایف جمعیت هالل احمر در قانون اساسنامه جمعیت است که در
مجلسشورایاسالمیتبیینشدهاست.

نایبرئیسکمیسیونبهداشتمجلسدرمشهدمطرحکرد

 2نگرانی از ورود محصوالت
تراریخته به کشور

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شــورای اسالمی در مشهد
گفت :تاثیر برژنوم محصوالت کشــاورزی و ورود آفتهــا در قالب پدافند غیر
عامل،دونگرانیماازوارداتمحصوالتتراریختهبهکشوراست.محمدحسین
قربانیدرگفتوگوبافارساظهارکرد:درقانونبرنامهششموزارتخانهجهادکشاورزیوبهداشتودرماناز
سوی مجلس مکلف شدند در زمینه واردات و نظارت برمحصوالت تراریخته نظارت داشته باشند .وی با بیان
اینکهبسیاریازکشورهایغربیوارداتمحصوالتتراریختهراممنوعکردهاند،افزود:اینممنوعیتبیشتر
بهایندلیلاستکهبهمحصوالتکشاورزیکشورآنهاآسیبواردنشود.

معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هشدار داد

خبر

نگرانی از وجود جرایم جنسی کودکان در برخی گیم نت ها
گزارش جلسه
مسلمی

معاون دادســتان عمومــی و انقالب مرکز اســتان
دربــاره وجود جرایــم جنســی کــودکان در برخی
از گیم نت هــا هشــدار داد و گفت :جرایم جنســی
کودکان در برخی از گیم نت ها قابل توجه اســت و
یکی از محیطهایی است که اتفاقات ناخوشایندی
برای کودکان میافتد.
به گزارش «خراســان رضــوی» ،نیــره عابدین زاده
روز گذشته در دومین نشست شــورای عالی دفتر
مطالعات حقوق کودک که در محل موسسه خیریه
گلســتان علی (ع) برگزار شــد ،با بیان این که باید
نظارت ویژه ای بر گیــم نت ها اعمال شــود ،اظهار
کرد :متاســفانه بیشــتر گیم نت ها به دوربین های
مداربســته مجهز نیســتند و در زیر زمیــن فعالیت
می کنند و این بســتر جرم کــودک آزاری را فراهم
میکند.ویتصریحکرد:برایگیمنتهاخواستیم
که در زیر زمین فعالیت نکنند و بایــد در این زمینه

اداره اماکــن و اتحادیــه این صنوف بازرســی های
ویژه داشته باشند.
معاون دادستان مشــهد در ادامه به قوانین موجود
در حوزه کودکان اشاره کرد و افزود :در کشورمان
قوانیــن متعددی بــرای حمایت از کــودکان وجود
دارد ولی متاسفانه در اجرا با مشکل مواجه هستیم،
حتی دستگاه های اجرایی که می خواهند قانونی
را اجرا کننــد تفســیرهای متفاوتی از قانــون ارائه
می کننــد و در ایــن میان حقــوق کــودکان نادیده
گرفته میشود.

•برای حل آسیب های اجتماعی
از اتاق های شیک بیرون بیاییم

وی با بیــان این کــه همه مــا در زمینه آســیب های
اجتماعــی کــه در جامعه اتفــاق می افتد مســئول
هســتیم تاکیــد کــرد :بایــد بــرای حــل مشــکل
آسیب های اجتماعی در جامعه از اتاق های شیک
بیرون بیاییم و به حاشــیه شــهر برویــم و از نزدیک
مشــاهده کنیم که چه اتفاقاتی می افتــد .عابدین

زاده به موضوع کودک آزاری ندا ،کودک  10ساله،
در مشهد اشاره کرد و گفت :وقتی موضوع ندا پیش
آمد مسئوالن ،مردم ،تشکلهای غیر دولتی و ...که
در حوزه کودکان کار میکردند هر کدام با احساس
دلسوزی خواستند کمک کنند ،آیا به جز دلسوزی
کار دیگری اتفاق افتاد؟ چه بســا ممکن اســت این
دلسوزیهایغیرهدفمندبهآسیبهایاجتماعی
دیگری منجر شود و این یکی از نقاط ضعفی است
که باید به آن فکر کنیم.
معاون دادســتان مشــهد نبــود آمــوزش را یکی از
ضعف هــای عمــده در برخــورد بــا آســیب های
اجتماعی بیان کرد و گفت :اگر خانواده ها به ویژه
مادران آموزشهای مهارتهای زندگی را ببینند،
بسیاری از مشکالت و آسیب های اجتماعی اتفاق
نمی افتد که در این زمینه بیش از یک هزار و 773
مادر این آموزشها را سپری کردهاند.
«حقیقــی» مســئول امــور حقوقی موسســه خیریه
گلســتان علی (ع) نیز در این نشست به پیمان نامه
حقوق کودک اشــاره کــرد و گفت :بیــش از 190

سالمت

کشــور در دنیا ایــن پیمان نامــه را امضــا و تصویب
کرده اند .وی تصریح کرد :در کشور قوانین خوبی
در حوزه حمایت از کودکان تدوین شده است که به
هم افزایی دســتگاه های اجرایی در زمینه اجرای
این قوانین نیاز دارد.

•بازنگری قوانین حوزه حمایت از
کودکان

«مجیــد علیمردانی» وکیــل دادگســتری و یکی از
فعاالن حقوق کــودک نیــز در این نشســت با بیان
این کــه قوانیــن موجــود کشــور در حــوزه حمایت
از کودکان بــه بازنگــری نیــاز دارد ،تصریــح کرد:
متاسفانه قوانین موجود در حوزه اجرایی با مشکل
مواجه می شــود و مورد توجه قــرار نمی گیرد .وی
افزود :به نظر می رســد دغدغه اصلی همه فعاالن
حوزه حمایت از کودکان ،بهبــود وضعیت عمومی
زندگی کودکان باشد ،اما این که این مسئله چگونه
اتفاق می افتد بایــد اطالع رســانی و فعالیت های
فرهنگی و اجتماعی دقیق و هدفمند انجام شود.

مشهد ،رتبه اول کشور در ترویج
زایمانطبیعی

مســئول اداره مامایــی معاونــت درمــان دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد گفت :دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد
موفق شــد رتبــه اول کشــور را در ترویج زایمــان طبیعی
کســب کند .به گزارش خبرگــزاری صدا و ســیما ،فریده
فرخی اظهارکرد :ترویج زایمان طبیعی مهم ترین نتیجه
طرح تحول ســامت بوده اســت .وی افزود :باید در سال
پیش رو برای حفــظ این رتبــه و ارتقای آن تــاش کنیم،
مهم ترین موضوعی که باعث اختــال در زایمان طبیعی
می شود ،مداخالت غیرضروری است و حذف این موارد
باعث حفظ حقوق مادران میشود.

